
 
POLITYKA  PRYWATNOŚCI 

 
 Firma Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego jako właściciel serwisu 
szkolenia-wyjazdowe.com dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była 
odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego 
przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, 
która obowiązuje z dniem publikacji na stronie szkolenia-wyjazdowe.com i zostaje 
wprowadzona na czas nieoznaczony. 

 
Polityka Prywatności odwołuje się do RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych). Dokument określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy i jak  
dbamy o ich bezpieczeństwo i Państwa prawa. 
 
 

1. Dane osobowe 
 

Wszelkie dane osobowe Użytkowników niniejszego serwisu są chronione zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

Przeglądając nasz serwis internetowy Użytkownik może cały czas pozostać 
anonimowy. Gromadzone przez nas informacje statystyczne są anonimowe i pozwalają nam 
dostosować serwis do potrzeb i oczekiwań Użytkowników. Może się jednak zdarzyć, że aby 
uzyskać dostęp do niektórych usług (np. zamówienie usługi) Użytkownik zostanie 
poproszony o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach Użytkownik ma prawo 
wyboru czy chce ujawnić swoje dane, czy nie.  
 

 

2. Pliki Cookies 
 

                    Cookie jest małym plikiem tekstowym pobieranym przez Państwa przeglądarkę 
internetową podczas wizyty w naszym serwisie WWW. Pliki cookies są używane przez nasz 
serwis do celów statystycznych oraz do obsługi spersonalizowanych ustawień serwisu. Jeśli 
Użytkownik nie chce używać cookies może ich obsługę wyłączyć w swojej przeglądarce.  
 

 

3. Wykorzystanie danych osobowych 
 

                 Administratorem Państwa danych osobowych tylko na czas wykonania konkretnej 
usługi (wypisanie faktury i certyfikatu ukończenia szkolenia) jest firma Master Biznes 
Centrum Kształcenia Personalnego z siedzibą przy ul. Sobieszowskiej 36 lok. 28 w Jeleniej 
Górze 58-560. Państwa dane osobowe będą wydrukowane w formie papierowej i posłużą 
jedynie do wystawienia faktury i wypisania certyfikatu ukończenia szkolenia. Po 
wystawieniu tych dokumentów forma papierowa danych osobowych zostanie trwale 
zniszczona w sposób uniemożliwiający jakiekolwiek odczytanie informacji zawartej w tych 
dokumentach papierowych. Powyższe dane osobowe nie będą przetwarzane oraz 
przechowywane w żadnej bazie danych. W czasie trwania procesu wypisywania 
i wystawiania certyfikatu mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania oraz przeniesienia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do 
wystawienia faktury i certyfikatu. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. 

 
 

          4. Korzystanie ze strony szkolenia-wyjazdowe.com 
 

 W żadnym wypadku firma Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego nie 
będzie ponosić odpowiedzialności za powstałe szkody materialne lub niematerialne, w tym w 
szczególności za stratę rzeczywistą oraz utracone korzyści lub szkodę wynikającą ze straty 



danych lub zysków wynikających lub związanych z korzystaniem z naszej strony szkolenia-
wyjazdowe.com.  

Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości oraz nieprawidłowości będące na stronie szkolenia-
wyjazdowe.com oraz za ewentualne wszystkie szkody związane z ewentualnym 
zainfekowaniem strony szkolenia-wyjazdowe.com szkodliwym oprogramowaniem. 
 
 5. Generalne postanowienia regulaminu 
 
 

 Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ma na celu naruszenia praw 
Użytkowników naszego serwisu. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż 
w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu z obowiązującym 
prawem firma Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego deklaruje bezwzględne 
podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu 
niniejszego dokumentu. Postanowienia niniejszego dokumentu należy interpretować w 
sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.   

 

6. Prawa autorskie 
 
 

Wszelkie prawa do niniejszego serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów 
graficznych oraz układu stron serwisu i jakichkolwiek innych jego elementów są chronione 
przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 
211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 
Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). 
 

Korzystanie z naszego serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. 
dozwolonego użytku Użytkownika serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i 
niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z 
przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. 

 
 

Informacja 
 

W przypadku pytań, uwag lub komentarzy dotyczących polityki prywatności  
prosimy o kontakt na adres e-mailowy: edu@masterbiznes.pl  


